
 

QUAN TRỌNG: 
 
Công ty Colgate-Palmolive đạt được thành công bằng cách thu hút những ứng viên có tài năng 
và kỹ năng phù hợp cho các cơ hội nghề nghiệp trên khắp thế giới. Công ty chúng tôi sử dụng 
nhiều phương pháp khác nhau từ nội bộ đến thị trường bên ngoài để đạt được mục tiêu này. 
Một trong số này là đăng tuyển trên trang web của Công ty chúng tôi cũng như các trang web 
tìm kiếm việc làm khác, hiện tại gồm có CareerBuilder, LinkedIn, trang web của các trung tâm 
giới thiệu việc làm tại các trường đại học và các trang web việc làm do các Phòng lao động của 
các Tiểu bang tài trợ và duy trì. Đôi khi, Công ty cũng thuê dịch vụ của một số công ty môi giới 
việc làm. Các đơn vị này có thể đại diện cho Công ty để liên hệ với ứng viên. 
 
Xin lưu ý rằng Công ty chúng tôi không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân không 
liên quan đến quá trình tuyển dụng, chẳng hạn như dữ liệu ngân hàng hoặc thẻ tín dụng hoặc 
tính phí nộp đơn ứng tuyển đối với bất kỳ việc làm nào. Chúng tôi nhận thấy đã có một số 
quảng cáo sai sự thật nhằm thu hút ứng viên cho các việc làm ở Công ty chúng tôi xuất hiện 
trên một số trang web trong đó yêu cầu ứng viên cung cấp các thông tin trên và các thông tin cá 
nhân khác. Gần đây nhất, chúng tôi phát hiện ra các tin đăng tuyển việc làm gian lận và lừa đảo 
trên Craigslist. Xin lưu ý rằng Colgate chưa bao giờ quảng cáo hoặc đăng tuyển các vị trí trên 
Craigslist và mọi tin đăng tuyển như vậy đều sẽ bị coi là thông tin sai lệch và trái phép. 
 
Mọi tin đăng tuyển việc làm trên Craigslist hoặc mọi tin đăng tuyển việc làm với tuyên bố là đại 
diện cho Công ty chúng tôi mà chứa yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về tài chính cá nhân 
hoặc tính phí nộp đơn đều không hợp pháp và nên được báo cáo cho Colgate bằng cách liên 
hệ với chúng tôi theo số: +1.212.310.2000, hoặc có thể phản ánh với Phòng an ninh toàn cầu 
của chúng tôi. 
 
 


